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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru cultură şi educaţie, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută comunicarea Comisiei în care se evaluează primii trei ani de funcţionare a 
Forumului european pentru dialogul dintre universităţi şi întreprinderi şi se stabilesc 
provocările viitoare, cum ar fi încurajarea inovaţiei, a spiritului întreprinzător şi mărirea 
transferului de cunoştinţe;  

2. recunoaşte că provocările identificate în comunicare nu sunt noi; consideră, cu toate 
acestea, că dialogul continuu şi colaborarea la nivel regional, naţional şi european, 
inclusiv schimbul de cele mai bune practici în ceea ce priveşte programele şi 
instrumentele, sunt de o importanţă hotărâtoare în stabilirea de legături mai strânse între 
universităţi şi sectorul întreprinderilor, contribuind astfel la depăşirea eventualelor 
obstacole culturale, instituţionale şi operaţionale dintre ele;

3. recunoaşte existenţa unor diferenţe foarte mari între universităţile europene, în ceea ce 
priveşte mărimea, disciplinele, naţionalităţile şi tipul acestora; consideră, totuşi, că fiecare 
dintre ele ar putea beneficia în felul său din colaborarea cu sectorul întreprinderilor, cu 
condiţia unei cunoaşteri clare a contextului actual în care are loc dezvoltarea capacităţilor 
lor în domeniile cercetării şi educaţiei;

4. subliniază că este necesară mărirea capacităţii de absorbţie a întreprinderilor în ceea ce 
priveşte utilizarea şi transformarea cunoştinţelor ştiinţifice generate de universităţi, prin 
încurajarea cercetării interne şi recrutarea activă de persoane cu doctorat şi de cercetători;

5. subliniază faptul că dialogul şi colaborarea dintre universităţi şi întreprinderi ar trebui 
bazate pe reciprocitate, încurajându-se în acelaşi timp spiritul întreprinzător în universităţi 
şi întreprinderile bazate pe cunoaştere; reiterează faptul că acest obiectiv poate fi realizat 
fără a se compromite independenţa, autonomia şi caracterul public al universităţilor;

6. acordă o mare importanţă transferului de cunoştinţe într-un mediu deschis; recunoaşte 
existenţa mai multor instrumente prin care se poate realiza aceasta, cum ar fi publicaţiile şi 
seminariile, centrele de transfer de tehnologie, cooperarea regională, societăţile nou 
înfiinţate (start-ups) sau care se sprijină pe cercetarea universitară (spin-offs), colaborarea 
în cercetare şi mobilitatea cercetătorilor; consideră, totuşi, că dimensiunea socială şi 
umană a interacţiunii este extrem de importantă; sprijină, prin urmare, cu fermitate 
iniţiativele de încurajare a interacţiunilor directe dintre universităţi şi întreprinderi;

7. consideră că o mai mare mobilitate a cercetătorilor, pe termen scurt şi lung deopotrivă, 
dincolo de frontierele naţionale şi între universităţi şi întreprinderi, cu respectarea 
echilibrului între bărbaţi şi femei, este indispensabilă pentru consolidarea transferului de 
cunoştinţe; în acest sens, invită statele membre şi Comisia să realizeze o revizuire 
aprofundată a cadrului juridic şi financiar existent şi să reducă obstacolele inutile în calea 
mobilităţii, acordând o atenţie deosebită recunoaşterii calificărilor universitare; invită 
universităţile să introducă posibilităţi de carieră mai flexibile şi bidirecţionale pentru 



PE430.708v01-00 4/4 PA\796530RO.doc

RO

personalul lor; 

8. încurajează Comisia să creeze stimulente pentru dezvoltarea unei pieţe UE pentru 
proprietatea intelectuală, care ar permite universităţilor, organizaţiilor publice de cercetare 
şi micilor întreprinderi să găsească parteneri şi investitori şi să obţină preţuri mai 
echitabile pentru drepturile lor de proprietate intelectuală, precum şi pentru competenţele 
şi cunoştinţele lor; indică faptul că gestionarea profesională a drepturilor de proprietate 
intelectuală ar putea fi consolidată în majoritatea universităţilor;

9. recunoaşte că educaţia şi cercetarea trebuie să îşi consolideze abordarea multidisciplinară 
a cunoştinţelor şi consideră, prin urmare, că atât universităţile, cât şi întreprinderile pot 
beneficia de dezvoltarea comună a competenţelor interdisciplinare şi antreprenoriale; 
evidenţiază iniţiative de succes, cum ar fi stagiile pentru studenţi şi personal, invitarea 
întreprinzătorilor în calitate de profesori, cursurile reciproce şi personalul comun;

10. indică faptul că participarea comună a universităţilor şi întreprinderilor la parteneriate de 
tip public-privat, cum ar fi platformele tehnologice europene, iniţiativele tehnologice 
comune şi comunităţile cunoaşterii şi inovării, ar putea consolida valorizarea cunoştinţelor 
şi ar putea ajuta UE să abordeze principalele provocări cu care este confruntată; în acest 
sens, face referinţă la orientările existente privind parteneriatul responsabil (Responsible 
Partnering Guidelines);

11. invită autorităţile naţionale, regionale şi locale, în colaborare cu sectorul privat, să 
continue  să examineze şi să finanţeze metodele care consolidează interacţiunea dintre 
universităţi şi întreprinderi şi să elimine eventualele obstacole administrative;

12. recunoaşte că fiecare colaborare necesită o abordare individualizată şi că există diferite 
tipuri de mecanisme de cooperare, dar consideră se poate învăţa din structuri, exemple, 
demonstraţii şi modele de succes şi că diseminarea şi accesul la exemple de bune practici 
şi experienţe de succes ar trebui consolidate. 


